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en Jeugdtraining (2015-2009) olv Jens, Delphine, Anthony…

Tussengroep spurt en sprong, Afstandslopen (2008-2007)

Werpers, Hamerslingeren, Spurt en sprong, Afstandslopen



JEUGDWERKING - JEUGDCOÖRDINATOR



Jens

▪ Communicatie: maandkalender, 
wedstrijdinfo, activiteiten…

▪ Algemeen aanspreekpunt 
▪ Contactpersoon indien problemen 

(pesten, blessure…)
▪ Verschillende organisaties

Delphine

▪ Verantwoordelijke voor de jeugdtrainers
▪ Zorgt voor gebalanceerde planning
▪ Eveneens aanspreekpunt

Jeugdbestuur

▪ Vooral trainers en ouders
▪ Organiseert zelf enkele activiteiten
▪ Ondersteuning op vele organisaties 
▪ Kritisch meedenken

WIE DOET WAT?



Elke jonge atleet krijgt de kans 
om zich naar eigen kunnen en 
talent te ontwikkelen. Plezier 
staat voorop.

Beste voorbeeld: 
-> Estafette-systeem
(iedereen krijgt de kans!)

VISIE



MAANDKALENDER



WEDSTRIJDINFO



ACTIVITEITEN ORGANISEREN



TRAININGEN



Van 1 november tot 31 maart

• Voor:

- Kangoeroes (2015)

- Benjamins (2014-2013)

- Pupillen (2012-2011) 

- Eerstejaarsminiemen (2010)

-> Tweedejaars miniemen (2009)

Keuze uit: Hamer, Afstand, Spurters, 
Werpers of gewone jeugdtraining

• Woensdag binnen van 14u tot 15u30

• Zaterdag buiten van 11u tot 12u



Soort training

• Altijd 10 minuutjes conditie

• Kangoeroes en benjamins: Vooral
spelend aan atletiek doen

• Pupillen: 50 % spelletjes, 50 % 
oefeningen

• Miniemen: Al eerder ‘echt’ trainen

• Alle disciplines komen aan bod!

• Schema gebaseerd op komende
wedstrijd(en)



WEDSTRIJDEN



Wedstrijden

• Veldlopen en indoorwedstrijden, 
in de zomer op de piste

-> Kangoeroes/benjamins: geen
Indoor/weinig aanbod op piste

• Wat doe je mee:

- Borstnummer!

- Clubtruitje

- Goede loopschoenen / 
Eventueel spikes

• 1 uur op voorhand aanwezig!

• Online inschrijving via atletiek.nu 











OP DE AGENDA



ANDERE INFO



‘Extra beloningen’

Deelname aan wedstrijden wordt beloond!
→ Naturaprijzen in de winter
→ ‘Clubklassement’ in de zomer
→ Shoptegoed op Webshop



Clubkledij

• Ieder lid start met 10 euro shoptegoed
• Op basis van deelname wedstrijden kan dit hoger zijn
• Mailadres account = Mailadres doorgegeven bij inschrijving
• Diverse items, belangrijkste = wedstrijdshirt

https://www.bioracer.be/nl/mybioracer

https://www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=t7Coz5wb7v
https://www.bioracer.be/nl/mybioracer


Clubkledij



Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/2168964033189698/

https://www.facebook.com/groups/2168964033189698/


Het Trooper Stappenplan:

1) Ga naar trooper.be/houtlandatletiek

2) Klik op de gewenste webshop

3) Gemiddeld 3 % van je aankoopbedrag 
is voor onze club!



CONTACTPERSONEN IN DE CLUB



Belangrijkste Mailadressen

• Jeugdcoördinator: jens.seynaeve@hotmail.com

• Voorzitster Greet (algemene vragen): greet.meulemeester@skynet.be

• Secretaris Luc Raes (inschrijvingen, verzekering): secretaris@houtlandatletiek.be

• Privacy: filip.pattyn@houtlandatletiek.be

Trainer tussengroep spurt en springen
nickrogiers@hotmail.com &  karin.des@belgacom.net

Trainer tussengroep afstandslopen
brouckaertdieter@hotmail.com

Trainer kogelstoten en discuswerpen
jordy.beernaert@gmail.com

Trainer hamerslingeren
gvanmassenhove@hotmail.com

Mailadressen trainers

mailto:jens.seynaeve@hotmail.com
mailto:greet.meulemeester@skynet.be
mailto:luc.raes@houtlandatletiek.be
mailto:filip.pattyn@houtlandatletiek.be
mailto:nickrogiers@hotmail.com
mailto:karin.des@belgacom.net
mailto:brouckaertdieter@hotmail.com
mailto:jordy.beernaert@gmail.com
mailto:gvanmassenhove@hotmail.com


Volg ons op…

http://www.houtlandatletiek.be/

https://www.facebook.com/HoutlandAtletiek/

https://www.flickr.com/photos/130709543@N05/albums

http://www.houtlandatletiek.be/
https://www.facebook.com/HoutlandAtletiek/
https://www.flickr.com/photos/130709543@N05/albums

